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 :   مقدمة  

عدواف الالفمسطينييف خالؿ المدنييف ضد ي اإلسرائيم اليجوـثالثية شرعنة  رالترقب، االنتظاالصمت،      
الجرائـ التي ارتكبت بحؽ المدنييف العزؿ، والممتمكات، كافة  ؿ، وتجاىـ2014عمى قطاع غزة عاـ 

 ات االحتالؿ اإلسرائيمي.والمرافؽ العامة خالؿ ذلؾ العدواف مف قبؿ قو 
مدى امكانية المحكمة الجنائية الدولية تفحص الزالت بعد مرور نحو خمس سنوات عمى توقؼ العدواف 

تحقيؽ في تمؾ الجرائـ التي ارتكبت خالؿ العدواف، وما زاؿ المجتمع الدولي واألمـ المتحدة بكؿ فتح 
نزع يأف  ويحاوؿ البعضارتكبت تمؾ الجرائـ، بؿ  مؤسساتيا وىيئاتيا تتجاىؿ مسائمة قوات االحتالؿ التي

سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بال مسائمة عف تمؾ الجرائـ، بؿ الصفة الجنائية عف تمؾ الجرائـ لتترؾ 
 والتصرؼ كأنو سمطة فوؽ القانوف.

آخريف بجراح  (110036) واصابة( امرأة، 299( طفؿ، و)556) منيـ، فمسطيني مدني (2219) إف قتؿ
، (60623) ، وتيجير ما ال يقؿ عفوبناية سكنية متعددة الطبقاتوحدة ( 31981)وتدمير،تمفةمخ

والتقارير األممية، والحقوقية، واإلعالمية التي تحدثت بتفاصيؿ مستفيضة عف تمؾ الجرائـ، والوثائؽ التي 
وع تمؾ الجرائـ، نشرت، كميا لـ توفر بعد مرور خمس سنوات قناعة لدى المحكمة الجنائية الدولية بوق

ومسئولية قوات االحتالؿ المعتدية عف تمؾ الجرائـ في رسالة واضحة لسمطات االحتالؿ في المستقبؿ 
بمواصمة سياساتيا االجرامية بحؽ المدنييف الفمسطينييف العزؿ، وممتمكاتيـ، ومؤسساتيـ الخدمية، بؿ 

 والتوغؿ بصورة أكبر في عدوانيتيا بحؽ الفمسطينييف.
العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ما تزاؿ ماثمة رغـ مرور خمس سنوات عمى انقضاء ذلؾ إف آثار 

العدواف، ورغـ كؿ الجيود التي بذلت مف قبؿ المؤسسات الدولية إلزالة تمؾ اآلثار اال أف الصورة الحقيقية 
عمى  فا يترددو بالعجز الجسدي والنفسي ما زالو  االؼ الجرحى الذي أصيبو ، إف آاآلثار أكبر مف ذلؾو 

المشافي أو يقيموا فييا، واآلالؼ مف الوحدات السكنية والبنايات والمصانع والمرافؽ العامة التي دمرت 
خالؿ العدواف، كميا شواىد ناطقة عمى الجرائـ التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ العدواف عمى 

 .2014قطاع غزة 
 
 



 
 
 

3 
 

الدولية تحقيقاتيا في الجرائـ التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي  إف عدـ مباشرة المحكمة الجنائية
ينبئ بأف ضحايا ىذه الجرائـ سينسوف، وتضيع حقوقيـ،  2014خالؿ عدوانيا عمى قطاع غزة في العاـ 

وسيظؿ المجرموف طمقاء، ويواصموف جرائميـ تحت سمع وبصر العالـ غير مباليف بالقانوف الدولي، وال 
 الدولية، ألنيـ يعتبروف أنفسيـ فوؽ القانوف والمسائمة. العدالة

في ىذا التقرير سوؼ نسمط الضوء عمى حجـ الجرائـ التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ 
العدواف، ومحاوالت سمطات االحتالؿ تضميؿ العالـ بشأف تمؾ الجرائـ تحت مزاعـ أنيا تمـز بقواعد الحرب 

ولي، وتأخر المحكمة الجنائية في مباشرة التحقيؽ في تمؾ الجرائـ بعد مرور خمس سنوات وفقا لمقانوف الد
 عميا مف خالؿ المحاور التالية:

 
 
 
 
 

 .وموقف القانون الدولي االحتالل انتهاكاتأوال: 
 

 .بالتحقيقات الصورية معدالة والرأي العامل االحتالل ثانيا: تضميل
 
 
 

 .2014في جرائم عدوان المحكمة الجنائية الدولية واقع ومجريات تحقيقات ثالثا: 
 
 
 

 .رابعا: الرؤية القانونية 
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 وموقف القانون الدولي: االحتالل انتهاكاتأوال: 
يومًا عمى انتياكات جسيمة  51الذي داـ  2014انطوى العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ      

( طفؿ، 556، مف بينيـ )فمسطيني مدني (2219) شياد لشتى قوانييف الحرب الذي أسفر عف است
، كما ىدمت امرأة( 1442) و ( طفؿ،2647)، مف بينيـ آخريف (110036) أصيب( امرأة، فيما 299و)

 ا( منزال وبناية سكنية متعددة الطبقات، مف بيني31981) اإلسرائيمي خاللو االحتالؿقوات ودمرت 
إضافة الى عشرات أالؼ  تتكوف مف أكثر مف وحدة سكنية، ة( بناي1718) منيا( دمرت كميا 8381)

كما بمغ عدد الميجريف قسريا جراء ىدـ منازليـ بشكؿ كمى  ،المنازؿ التي تعرضت ألضرار طفيفة
وبحسب رصد مركز حماية لحقوؽ اإلنساف فقد كانت أبرز االنتياكات اإلسرائيمية خالؿ . (60623)

 عمى النحو التالي: 2014عدواف 

  المدنيين: وم عمىالهج

( عمى األقؿ مف سكاف قطاع غزة، 20129) 2014ُقتمت قوات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ عدواف 
%، كما  27% مف القتمى، بينما شكؿ األطفاؿ نسبة 23معظميـ مف المدنييف، وشكمت النساء نسبة 

صؼ الضحايا %. أي اف اكثر مف ن30% منيـ، واألطفاؿ 32مدني، شكمت النساء  110036أصيب 
كانوا مف األطفاؿ والنساء في إشارة الى اف قوات االحتالؿ كانت تمار عمميات قتؿ وانتقاـ منظمة ضد 

ىذا يدحض المقولة التي يتبناىا الجيش اإلسرائيمي بأنو " أكثر الجيوش أخالقا في العالـ" كما  المدنييف.
قبؿ شف اليجمات؛ وذلؾ مف خالؿ إلقاء يدحض زعـ قوات جيش اإلحتالؿ بأنيا قامت بإنذار المدنييف 

لقاء الصواريخ التحذيرية. جراء المحادثات الياتفية، وا   المنشورات، وا 

 أف ينبغيووفقا ألحكاـ القانوف الدولي فإف زعـ جيش اإلحتالؿ بإنذار المدنييف ىو زعـ باطؿ؛ كوف أنو 
قوات اإلحتالؿ في اإلنذار، إضافة إلى  وىذا ما انتفى بالوسائؿ التي تستخدميا "فاعمية ذا" اإلنذار يكوف
  كافة اتخاذ المياجمة القوات عمى فإف اإلنذارات إصدار بعد حتى بأنو تقضي الحرب قوانيفأف 
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 أف مياجمة قوة ألية وليس ،المدنية األعياف أو األرواح في الخسائر لتالفي ؛المستطاعة االحتياطات
 إلنذار، كما إصدارىا لمجرد ؛األدنى الحد إلى المدنييف مىع الواقع الضرر بخفض التزاميا عف تتغاضى

 أىدافاً  اإلنذار أعقاب في ما منطقة في يمكثوف الذيف األشخاص كافة تعد أف المياجمة لمقوات ليس وأنو
 .مشروعة حربية

 السمطات" إف  2014وقد ذكرت لجنة تقضي الحقائؽ األممية في تقريرىا حوؿ العدواف عمى غزة عاـ 
. مشروعة عسكرية أىدافا البنايات ىذه مف تجعؿ أنشطة لوجود تشير كافية معمومات توفر لـ رائيميةاإلس
 كانت عدة حاالت في أنو المجنة توصمت لكف المدنييف، السكاف حذر أنو اإلسرائيمي الجيش ذكر

 بشأنيا أطمقت التي المناطؽ في الناس عاممت اإلسرائيمية القوات وأف مناسبة، أو كافية غير التحذيرات
 .مشروعة أىدافا بصفتيـ تحذيرات

 
 : الشهداء المدنيون حسب الجنس / البموغ 1جدول
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 : المصابون المدنيون حسب الجنس / البموغ 2جدول

 
 :"إجرام اإلحتالل دليل   " األطفال األربعة عمى شاطئ الميناء الهجوم عمى

 
 
 

 االحتالؿ مجزرة ارتكبتيا قوات في شيداء قضوا أطفاؿ أربعة أجساد غزة ميناء اطئش رماؿ احتضنت
عمى  يميوف كانوا بينما ،حربية زوارؽ استيدفتيـ عندما ،2014يوليو  16ظييرة يـو األربعاء  ،اإلسرائيمي

اعيؿ محمد إسم :والشيداء األربعة ىـ عسكري،ولـ يشكموا أي تيديد  القدـ،ويمعبوف كرة  غزة،شاطئ بحر 
 سنوات. 9وعاىد عاطؼ بكر، 10زكريا عاىد بكر  ،11محمد رامز بكر ، سنوات 10بكر

وهو أحد عند كتابة التقرير ام " ع 16أعوام عمى الحادثة ، الطفل المنتصر باهلل عاهد بكر "  5وبعد 
 قال في افادته لنا بعد خمس سنوات من العدوان:الناجين من المجزرة

العدواف قد بدأ: كنت العب انا واوالد عمي عمي باب البيت، والييود اعمنوا عف  في شير رمضاف وكانت
اطفاؿ وقت الظير، وكاف الناس وقت قيمولة، قالوا لنا انزلوا إلعبوا عمى البحر،  8ساعات، وكنا  5ىدنة 

 ذيفةاسماعيؿ بقواحنا عمشاف ما نزعجيـ، انزلنا عمى البحر نمعب، واحنا بنمعب فجأة اصيب ابف عمي 
مباشرة، واصبح اشالء واستشيد عمى الفور اماـ اعيننا قمنا بالتفرؽ واليرب ونحف نجري عمى البحر، 

وامسؾ يد اخي وابف  اطمقت قذيفة اخري اصابت ابف عمتي، واستشيد عمى الفور، وبعدىا وانا اجري 
وانا اصبت اصابة اخي كاف القصؼ مف قبؿ البحر والجو اطمؽ صاروخ تجاىنا، استشيد اخي وابف اخي 

خطيرة، وجسمي ممئ بالشظايا، وما زلت حتى ىذه المحظة اعاني مف اثار اإلصابة، وسافرت عمي 
وكؿ جسمي شظايا  ،ايطاليا لمعالج، وما زاؿ جسدي ممئ بالشظايا وال استطيع النوـ مف االالـ والوجع

فقدت اوالد عمي  ا،ير ثي كوىذا الحدث إثر عمى في حيات ،وحروؽ ولـ اترؾ أي عالج وما زلت اعاني
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استطيع ، ال لـ انسي المشيد نيائيا في كؿ لحظة اتخيمو واراه ،16واالف عمري  10سنوات،كاف عمري 
 ."صار بالنسبة الي مكاف لمرعب والخوؼ واالشالء ،وبشوؼ البحر كأنو غوؿ بياكؿ في ،التحمؿ
 في والمقاتموف المدنيوف يظؿ" نصت عمى  1977( مف البروتكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ 2/1)المادة 
 حماية تحت آخر، دولي اتفاؽ أي أو"  البروتوكوؿ"  الممحؽ ىذا في عمييا ينص ال التي الحاالت
كما أنو  ،".العاـ الضمير يمميو وما اإلنسانية ومبادئ العرؼ بيا استقر كما الدولي القانوف مبادئ وسمطاف

 المدنييف بيدؼ تحقيؽ المزايا الحربية وتدمير القوة الدفاعية، ال يجوز وفؽ أحكاـ القانوف الدولي إستيداؼ 
المدنييف، ولذلؾ يحظر  إستيداؼ االنتقاـ، إذ يجب اتخاذ كافة االحتياطات الواجبة لتجنيب بيدؼأو 

، كما يحظر القانوف الدولي استخداـ األسمحة فوالعسكريياليجوـ العشوائي الذي ال ُيميز بيف المدنييف 
 كوف أف ىذه األسمحة مف شأنيا أف تصيب العسكرييف والمدنييف، دوف تمييز بينيـ. العشوائية 

، تثبت بشكؿ قطعي التي وثقيا مركز حمايةقضية عائمة بكر وغيرىا الكثير مف القضايا واألمثمة 
صارخ لمقانوف الدولي  انتياؾفي  ،وممنيج إستيداؼ قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي لممدنييف بشكؿ متعمد

  واضحة.وىو ما يمثؿ جرائـ حرب  الرابعة،جنيؼ  واتفاقية ،نسانياإل
 

  المدنيين:منازل الهجمات ضد 
سياسة ممنيجة ومنظمة، في إستيداؼ منازؿ  2014اتبع جيش اإلحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عدواف 

دنييف، المدنييف واألحياء السكينة، كما استحدث وسيمة إجرامية جديدة؛ بيدؼ بث الرعب في نفوس الم
ومئات المواطنييف،  الوحدات السكنيةفي إستيداؼ وتدمير أبراج سكنية كاممة تحتوي عمى عشرات  تتمثم

 الىاي الئحة مف( 25) المادةفي مخالفة جسيمة وواضحة ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني، حيث أف 
 والمساكف والقرى فالمد قصؼ أو مياجمة حظر" نصت عمي البرية الحرب وأعراؼ بقوانيف المتعمقة
 دولة عمى يحظر" أنو عمى الرابعة جنيؼ اتفاقية مف 53 المادة نصت كما ،"المحمية غير والمباني
 ."التدمير ىذا حتما تقتضي الحربية العمميات كانت إذا إال خاصة، ممتمكات أي تدمر أف االحتالؿ

بت جرائـ حرب واضحة بموجب وباستيداؼ قوات اإلحتالؿ لمنازؿ وممتمكات المدنييف تكوف قد ارتك
 (.2 ب، ،8،2 وادالم) الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ

كميًا  التي دمرت قًا إلحصائيات صادرة عف وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف فقد بمغ مجموع المنازؿوفف
ة جزئيًا ( وحدة سكنية، بينما بمغ مجموع المنازؿ المدمر 110000) ما ال يقؿ عف خالؿ العدواف
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، ما زواؿ الكثير ( أبراج سكنية3) التي دمرتبمغ مجموع األبراج السكانية فيما  سكنية،( وحدة 162000)
 منيخا لـ يتـ إعادة بناءه أو ترميمو.
اإلسرائيمي مف تبريرات واىية الستيداؼ منازؿ  االحتالؿ عمنو جيشأاألرقاـ السابؽ ذكرىا تدحض ما 

 تدميرىا مف يجعؿ ما وىوف قبؿ مقاتميف إلطالؽ الصواريخ بالقرب منيا، استخداميا مكزعـ المدنييف 
 مف الطمب تـ التي والمناطؽ المدمرة، المنازؿ أعداد ، إال أف."الحربية العمميات تقتضييا عسكرية ضرورة"

 مؾت مف أيا أف اآلف حتى يثبت لـ كما دقيؽ، غير االدعاء ىذا أف تظير ،لقصفيا تمييدا إجالءىا السكاف
 عسكرية نتيجة عنو نجـ أو غزة في المقاتميف قبؿ مف عسكرية لغايات استخدـ ىدميا جرى التي البيوت
 إنما مدنية، ألغراض عادة يستخدـ ما مكاف كاف إذا ما حوؿ شؾ ثار إذا، والقاعدة في ذلؾ أنو " ممموسة
 "  العكس يثبت حتى كذلؾ ـيستخد ال أنو يفترض فإنو العسكري، لمعمؿ فعالة مساىمة تقديـ في يستخدـ

 وممتمكاتيـ،وتجدر اإلشارة إلى أف سمطات اإلحتالؿ تستمر حتى اليـو في سياسة قصؼ مساكف المدنييف 
 ونحو سكنية بنايات 9 إسرائيمية حربية طائرات تدمير، 2019مايو  5المركز في تاريخ  فريؽ وثؽفقد 
رغـ أنيا لـ تكت  جزئي بشكؿ سكنية ةوحد مائة مف أكثر تضرر عف فضال كامؿ بشكؿ منازؿ 10

 تستخدـ ألغراض عسكرية.

 :منزل عائمة البطش الهجوم عمى
وقد وثؽ باحثو المركز  المدنييف، صفوؼ بيف الوفيات وقوع أعداد كبيرة مف المنازؿعمى  اليجمات تسببت
بسبب قصؼ منزؿ  فردا 17منيا  قتؿمنيا عائمة البطش التي  اليجمات،بسبب تمؾ  بأكمميا عائالت إبادة

  .2014يوليو  12المواطف ماجد صبحي البطش خالؿ العدواف يـو السبت 
 9:30 الساعة في تماـ " المركز:أحد جيراف المنزؿ المستيدؼ " محمد البرعاوي " لباحثي افادة  وبحسب 

 لىإ أسرعت. ضخـ انفجار صوت سمعت فجأةً  المجاور لمنزؿ العائمة المذكورة منزلي في كنت مساءً 
 ومرتبكاً  مصدوماً  كنت. المكاف كؿ في منتشرة وأشالء األرض عمى الجثث مف عدداً  رأيت، القصؼ مكاف
 أيف مف نعرؼ لـ لكننا يصرخ شخص نسمع أف استطعنا... الجرحى أـ الشيداء أنقؿ ىؿ سأفعمو، بما
 قدمو ،ونقمو بالمصا الشخص إلى نصؿ أف استطعنا الدخاف، زاؿ وعندما دقائؽ عشر بعد. الصوت يأتي
، البطش( )نعمافزوجة  جثة وجدنا أيضاً ... بالضحايا مميء المستيدؼ المنزؿ أف وأخبرنا مقطوعة كانت
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 إسرائيمية استطالع طائرة قامت إخراجيا نحاوؿ كنا بينما. الردـ مف كبيرة بكميات مغطى كاف جسدىا
 ".متراً  11 يبعد الذي المنزؿ مف الجنوبي الجزء باستيداؼ

  الصحية:المنشأت ات ضد الهجم
 والمنشأت الصحية اإلسعاؼ وسيارات المستشفيات فإف اإلنساني الدولي القانوف أحكاـ بموجب      
 اإلنساني،انتياؾ لمقانوف الدولي  ا، ويعد أي إستيداؼ ليالي الحماية توفير ويجب مدنية أعياف تعتبر

  الرابعة.مف اتفاقية جنيؼ  147 ،146ويمثؿ مخالفة جسيمة وفقًا لما تنص عميو المادتيف 
سيارات اإلسعاؼ  2014 وافوحسب رصد وتوثيؽ المركز فإف قوات اإلحتالؿ استيدفت خالؿ عد

فقد قتمت قوات اإلحتالؿ خالؿ العدواف  مباشر،والمشافي والعيادات والطواقـ الصحية بشكؿ مباشر وغير 
 كمي،فيما دمرت مستشفى بشكؿ  ف،أخري (109وأصابت ) الصحي،( شخص يعمموف في المجاؿ 33)
 إسعاؼ. ( سيارة41كما استيدفت ) جزئيا،( 48كميا، ) ( عيادات6ودمرت ) جزئي،( بشكؿ 16و)

ما زاؿ حتى اليوـ يؤثر عمى عمؿ  2014إف إستيداؼ قوات اإلحتالؿ لمنشأت الصحة خالؿ عدواف 
  .ت الصحية عمى نحو مالئـأضعفىمف قدراتيا في توقير الخدماحيث  غزة،وزارة الصحة في قطاع 

 :مستشفى الوفاء الهجوم عمى
بشكؿ متعمد  2014يوليو  23في يوـ  ،2014اإلحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عدواف قصفت طائرات     

وقد كاف  كامؿ.مما أدى إلى تدميره بشكؿ "  لرعاية المسنيف"مركز الوفاء الطبي  ومباشر مستشفى الوفاء
 ت قوات االحالؿعندما أجبر  يوليو، 17خر إسباني يؤدياف واجبيما في ليمة ناشطاف أحدىما فنزويمي واأل

 .مستشفى الوفاء عمى إخالء المرضى تحت إطالؽ النار
،دقائؽ مف  5وقد أفادت الناشطة فاليرياكورتس لطاقـ المركز:" قبؿ حوالي    حضر إلينا الطاقـ اليجـو

دقائؽ كي  10وا بالياتؼ وقالوا لديكـ مف الوقت أخبرونا أف قوات االحتالؿ اتصم ،الطبي في المكتب
مريض ال يستطيعوف الحركة0 مشموليف0 والبعض ال  17" كانوا بالطبع قمقيف آلنو يوجد ، تغادروا المشفى

يمكنيـ التنفس بال آلة كانوا في الدور الثاني وال نستطيع  مغادرة المشفى بدوف المرض، شنت اليجمة قبؿ 
لنار عمى جدراف المشفى0 امتأل المشفى بالدخاف0 كاف ييتز0 كسرت النوافذ0 قطعت أطمقوا ا ،دقائؽ 10اؿ

الكيرباء0 مميء بالدخاف والناس ال يستطيعوف التنفس. مكثنا ما يقرب الثالث دقائؽ ننتظر ألف اليجمة 
 يءالوضع س الثاني، كافكانت شديدة جدًا وبعد أف توقفت لمحظات ذىبنا مع الطاقـ الطبي إلى الدور 
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بقينا مع اآلخريف. كاف  ،أخذت بعض المرضى ،جدًا جدًا في المنطقة. وصمت سيارة إسعاؼ واحدة 

أف نأخذىـ بعيدًا عف األوكسجيف واالجيزة الخاصة بيـ. واحد مف  ألننا اضطررناالمرضى في حالة سيئة 
نويؿ بينيدا وقمنا بوضع لرفيقي ما طبية،إنيا سيارة  إسعاؼ،ليس حقًا  لإلسعاؼ،الطاقـ أعطى المفاتيح 

كاف في حالة سيئة جدًا جدًا لكف الخيار اآلخر ىو الموت ألف كؿ المشفى كاف مميئًا بالدخاف  المريض،
 ويتعرض لمقصؼ. "

أعواـ عمى تدمير قوات اإلحتالؿ لمستشفى الوفاء فإف المستشفى ما زالت تعاني حتى اليوـ مف  5وبعد 
 أعواـ 5دير المستشفى الدكتور نسماف العشي " فإف المستشفى منذ فحسب م والتدمير،أثار اإلستيداؼ 

يعمؿ في مركز مؤقت بعد تدمير المبنى الرئيسي، ولـ تستطيع إدارة المستشفى حتى اليوـ مف توفير لواـز 
 .مميوف دوالر " 15وأجيزة المستشفى التي تبمغ تكمفتيا 

 
 
 

  والمقابر:المساجد  الهجمات ضد
ويشكؿ ذلؾ خرقا لمقانوف  والمقابر،اـ القانوف الدولي اإلنساني إستيداؼ المساجد ُيحظر وفؽ أحك   

كما أف إستيداؼ  الثقافية،لحماية الممتمكات  1954الدولي خاصة لممادة الرابعة مف اتفاقية الىاي لعاـ 
 يوتوج تعمد أف عمى تصن والتيمف ميثاؽ روما،  8المساجد والمقابر يعد جريمة حرب حسب المادة 

ذلؾ فقد استيدفت قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي  ؛ ورغـحرب جريمة يشكؿ والتاريخية الدينية لمبنايات ضربات
( 8) كما استيدفت كامؿ،مسجد تـ تدميرىـ بشكؿ  (73منيـ ) مسجد، (269) 2014خالؿ عدواف 

 2احًا مف يوـ صب 4لصالة الفجر الساعة  مناداتوأثناء قتؿ سنة،  54داوود زكريا سميماف،  مقابر.
 جسـ مف أجزاء المركز فقد  وجدتباحثي في مسجد العمري بمحافظة جباليا، وحسب  2014أغسطس 

 .أبداً  أحداً  يجدىا لـ جسده أجزاء باقي ولكف المسجد مف متر 50 بعد عمى  داوود
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  ومعداتهم:الصيادين  الهجوم عمى
كوخ  (50، كما دمرت )سفينة (52)يقارب  ، ما2014ف خالؿ عدوادمرت زوارؽ اإلحتالؿ اإلسرائيمي    

  تقريبا.شبكة صيد  (1500)إضافة إلى  بالصياديف،خاص 
 

 2014األضرار في قطاع الصيد بفعل عدوان  :3جدول

 الكلي
شباك 

 صيد
 المحافظة سفينة صيد قارب بناء معدات

006,666 160 60 
  

 شمال غزة 4

 غزة 22 2 3 300 650 0,606,666

000,666 180 75 
  

 الوسطى 6

0,,00,66 370 210 15 
 

 خان يونس 15

0,6,666 110 75 
  

 رفح 5

 الكلي 00 0 06 06, 0,4,6 06,666,666
 

األمر  ما تزاؿ متواصمة حتى كتابة ىذا التقرير،تجدر اإلشارة أف انتياكات قوات اإلحتالؿ بحؽ الصياديف 
 فيتتمثؿ  والتي ضدىـ، اإلسرائيمي اإلحتالؿقوات  اعتداءات مراراست جراء تيـالذي يفاقـ مف معانا

 البحر داخؿ ومالحقتيـ واحتجازىا، الصيد قوارب ومصادرة يومي، شبو بشكؿ عمييـ النار إطالؽ
 .واعتقاالىـ

  الطاقة:محطة  الهجوم عمى
قطاع غزة أربع  ة الوحيدة فيالطاقتوليد محطة  2014قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عدواف  دمرت
 28في و صباحًا0  2.30يوليو الساعة  23في و  صباحًا، 11يوليو الساعة  22وذلؾ في تاريخ  مرات

 .  صباحاً  8يوليو الساعة  29يوليو و
مدير محطة الطاقة الكيربائية الميندس أحمد الحتو لباحثي المركز ما جرى معيـ أثناء  روىوقد 

، تسببت في تسرب كبير لمغازو  ،ضربت قذيفة مدفعية المراجؿ ،ر"بال أي سابؽ إنذا فقاؿ: االستيداؼ
لـ نستطع الخروج كي نتفحص األضرار ألف الوضع كاف ، المراجؿ عف العمؿ مف غرفة التحكـ تاأوقف

يوليو  29صباحًا0  8في اليوـ التالي0 الساعة  ،خطيرًا جدًا وكاف المكاف يتعرض لقصؼ مدفعي شديد
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صؼ المتواصؿ مف المدفعية. تـ استيداؼ خزانات الوقود والتي أدت إلى 0 تعرضت الشركة لمق2014
 . لذلؾ لـ يستطع أي أحد مف العماؿ أف يغادر مبنى التحكـ " المحطة،حريؽ كبير في 

   :والصناعية المنشأت التجارية الهجوم عمى
لممتمكات أو  الشامؿ " التدمير أف الرابعة جنيؼ اتفاقية مف 147 المادة مف نص 10أوضح البند 

 تبرره ال نحو عمى"، االستيالء عمييا بدوف أف تدعو لذلؾ ضرورة حربية وبكيفية غير مشروعة واستبدادية
 وزارة حسببو  .جسيمة مخالفات شكؿمما ي وتعسفية مشروعة غير بصورة وتنفذ الضرورة العسكرية

 التجارية، القطاعات في الدمار أو لمضرر تعرضت أعماؿ منشأة (50500) يقارب ما بأفف االقتصاد
 .والصناعية السياحية، الخدماتية،

 2014األضرار في قطاع التجارة بفعل عدوان  :4جدول
 المحافظة رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة الكلي

 التجارية 417 741 235 1040 779 3212

 الخدماتية 176 219 93 454 227 1169

 السياحية 11 3 2 56 21 93

 الصناعية 68 68 76 529 194 935

 الكلي 672 1031 406 2079 1221 5409
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  اإلعالمية:المؤسسات والطواقم الهجوم عمى 
إلى مقتؿ  مما أدى اإلعالمية،والمنشأت  الطواقـ 2014استيدفت قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي أثناء عدواف 

مية تتضمف محطات إذاعية منشأة إعال 23لػ  بالضرر توتسبب ( مصاب،25)و إعالمي، (17)
 . إلعالمييفمنزاًل  19كما تـ تدمير ، وتمفزيونية ووكاالت إعالمية

 2014: أسماء الشيداء اإلعالميف خالؿ عدواف  5جدوؿ
 التاريخ الوظيفة العمر االسم رقم

 09/07 24سائق, إعالم  30 حامد عبداهلل شياب  .1

 10/07 ميةصحفية مستقلة/ ناشطة إعال 29 نجالء محمود الحاج  .2

 20/07 مصور كاميرا, تلفزيون كونتينيو 26 خالد حمد  .3

 23/07 مدير برنامج, تلفزيون الكتاب 28 زياد عبدالرحمف أبو ىايف  .4

 29/07 مراسل صحفي, راديو األسرى 23 عزت ضيير  .5

 29/07 تلفزيون فلسطين 59 بياء الغريب  .6

 30/07 صحفي رياضي 49 عاىد زقوت  .7

 30/07 ور صحفي, الشبكة الفلسطينية للصحافة واإلعالممص 26 رامي رياف  .8

 30/07 صحفي, تلفزيون األقصى 28 سامح العرياف  .9

 31/07 محرر صحفي, صحيفة الرسالة 27 محمد الضاىر  .11

 01/08 =صحفي رياضي, تلفزيون األقصى و بي بي سي 21 عبداهلل فحجاف  .11

 02/08 صحفي مستقل 24 شادي حمدي عياد  .12

 02/08 مصور صحفي, الشبكة الفلسطينية للصحافة واإلعالم 26 الديف الديريمحمود نور   .13

 04/08 مدير, وكالة سجى لألنباء 27 خالد حمادة مقات  .14

 13/08 صحفي, مركز الدوحة اإلعالمي؛ مترجم, أ ف ب 37 عمي أبو عافش  .15

 13/08 مصور, أ ف ب 35 سايموف كاميممي  .16

ة؛ مصور سابق, تلفزيون األقصى وشركة صحفي, الزكا 26 عبداهلل فضؿ مرتجى  .17
 نبراس لإلعالم

25/08 
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 اإلعالمي رامي ريان دليل عمى انتهاكات االحتالل بحق االعالميين   قتل
في  2014يوليو  30استشيد الصحفي رامي رياف أثناء عممو في تغطية مباشرة لتمفزيوف األقصى في     

رتو وكالة المنارة ، يظير بو الصحفي رامي وىو يرتدي حي الشجاعية، وتـ تصوير الحادثة في فيديو صو 
بموزة زرقاء وسترة صدر واقية سوداء وخودة زرقاء ، ويظير في الفيديو حامال لكاميرتو ، كما يظير 
الفيديو لحظة استيدافو واستشياده ، ويتضح مف الفيديوىات المصورة أنو لـ يقـ بأي عمؿ عدائي مبرر 

ؿ اإلسرائيمي عبر شاشات وحيدة قيامو بواجبو الصحفي وتغطية جرائـ اإلحتالالستيدافو، إنما ذنبو ال
 . التمفزة

 .بالتحقيقات الصورية معدالة والرأي العامل االحتالل ثانيا: تضميل
 
 
 

عمى غزة ،  2014أماـ جسامة االنتياكات اإلسرائيمية ألحكاـ القانوف الدولي االنساف خالؿ عدواف    
سمطات  تقـ لـعمى ارتكاب تمؾ المجازر، مف قبؿ قادة وجنود جيش اإلحتالؿ، أعواـ  5وبعد مرور 

 في أو ، 2014بعد انتياء عدواف  قواتيا تصرفات حوؿ والحيادية بالدقة يتسـ تحقيؽ بإجراء االحتالؿ
 رفضت قد قوات االحتالؿ  أف كما تمؾ االنتياكات،  وقوع في أسيمت قد تكوف ربما التي القادة قرارات

مف  تمت التي التحقيقات وكافة ،في االنتياكات لمتحقيؽ مستقمة لجنة بتشكيؿ والدولية المحمية مطالباتال
 .اإلسرائيمي الجيش بواسطة داخمياً  أجريتقبؿ اإلحتالؿ 

اإلحتالؿ اإلسرائيمي غير مستعدة وليست راغبة بإجراء أي  سمطاتوقد بات مف الواضح والمؤكد أف 
 أصبح الذي ليبماف، ليروف الكولونيؿ بو صرحة بجرائـ الحرب المرتكبة ، وىذا ما تحقيقات حقيقية ومستقم

 القادة يؤرؽ أف لو ينبغي ال أمر التحقيقات إف" قولو اإلسرائيمي بجيش االحتالؿ الدولي القانوف لقسـ رئيساً 
 ألمر لضغط،ا وتحت المكتظ، المحيط ذلؾ مثؿ في أخطاء ارتكاب عدـ إف" قاؿ وكذلؾ" القتاؿ غمار في

 ألمر الحرب لقوانيف بخروقات اإلسرائيمييف والضباط لمجنود االتيامات توجيو إف" قائالً  واستطرد" مستحيؿ
 "القانوف باستخداـ اإلرىاب لدرجة يرقي

 بالتغطية ثالث واتيـ ،فمسطيني بيت مف دوالر 600 بنيب جندياف اُتيـوحتى اليوـ ،  2014ومنذ عدواف 
 غزة لنزاع" قانونية وجوانب وقائع" عف تقريرا اإلسرائيمية السمطات نشرت 2015 مايو فيو  ،عمييما
 عف أعربت الحقائؽ تقصي لجنة ، إال أف تاريخو حتى الجيش بتحقيقات ممخص عمى واشتمؿ ،2014
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 الوفاء عمى إسرائيؿ قدرة تقويض في تستمر والموضوعية، والييكمية اإلجرائية المثالب مف عدد" إزاء قمقيا
 ".بالتحقيؽ التزاماتياب
 تقارير إحالة في سنة 25 أمضت أنيا اإلسرائيمية الحقوقية" بتسميـ منظمة" أعمنت ،2016 مايو 25 فيو  

 منتسبييا، قبؿ مف اإلنساني والقانوف اإلنساف حقوؽ النتياكات مزاعـ حوؿ اإلسرائيمية الدفاع لقوات
 المعني اإلسرائيمية الدفاع قوات جياز ووصفت ت،اإلحاال ىذه عف توقفت ولكنيا فييا، لمتحقيؽ ودعتيا

 ".تبييض آلية" بػ بالتحقيقات
ووفؽ أحكاـ القانوف الدولي فإف عمى دولة اإلحتالؿ اإلسرائيمي التزاـ قانوني بوجوب التحقيؽ في جرائـ 

المدنييف الحرب التي يرتكبيا جنودىا، وأف تالحؽ المسؤوليف عنيا قضائيا، وعمييا أف تحاكـ المسؤوليف 
الذيف اتخذوا قرارات بشأف ارتكاب أي مف الجرائـ واالنتياكات الجسيمة، أو المسؤوليف الذيف يعرفوف بوقوع 
جرائـ حرب ولـ يتخذوا اإلجراءات الكافية لمنعيا أو معاقبة المسؤوليف عنيا، ولقد وضع القانوف الدولي 

 حقيؽ أىميا : مجموعة مف المبادئ األساسية التي تضمف جدية ونزاىة الت
ضماف إمكانية أف تؤدي نتائج التحقيؽ إلى مقاضاة المسؤوليف عف االنتياكات، وتوفير تعويضات فعالة   -1

 لمضحايا . 
جراءات الشيود أقواؿ تدويف في لو ضرورة ال تأخير وقوع عدـ ضماف -2  بدوف إخفاؽ أو التحقيؽ، فتح وا 

 .  مقبولة زمنية فترة إطار في التقدـ إحراز في تفسير
 .والتيديد العنؼ مف والمحققيف والعائالت والشيود المشتكيف حماية -3
 كمياً  حصراً  عمميا نطاؽ في تدخؿ عندما بالحوادث ومقنعة مرضية تفسيرات توفير عف السمطات مسؤولية -4

 . مجمؿ بشكؿ أو
 زمني إطار في عمناً  التقرير توفير يتـ أف عمى التحقيؽ ونتائج أساليب عف تفصيمي كتابي تقرير توفير -5

 . معقوؿ
 نقص بسبب المستخدمة التحقيؽ إجراءات فييا تكفي ال التي القضايا في لمتقصي مستقمة لجنة إنشاء -6

 .  النزاىة أو الخبرة
اإلحتالؿ اإلسرائيمي التي أجرتيا في بعض  تحقيقات تقييـ يتـ أف يجببناًء عمى األسس السابقة، و 

حالة اشتباه بانتياؾ  28سبيؿ المثاؿ قدمت مؤسسة عدالة الشكاوى المقدمة مف مراكز حقوقية، فعمى 
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، وطالبت السمطات اإلسرائيمية بفتح تحقيؽ جنائي مستقؿ  2014لمقانوف الدولي االنساني خالؿ عدواف 
 13في الشكاوى المقدمة، ومحاسبة مف تثبت مسؤوليتيـ، إال أف جيش اإلحتالؿ رفض فتح التحقيؽ في 

 تحقيقات صورية في شكاوى أخرى ، ولـ يرد عمى ما تبقى مف الشكاوى . شكوى مقدمة، بينما أجرى 
وقد كانت قضية مقتؿ أطفاؿ عائمة بكر االربعة " المشار ليا في الجزء األوؿ مف التقرير " إحدى القضايا 
التي حقؽ بيا االدعاء العسكري اإلسرائيمي بشكؿ صوري ، وحسب جمعية عدالة لـ يقـ بجمع شيادات ال 

لصحافييف وال مف الشيود، واعتبر المنطقة التي قتؿ فييا األوالد كانت تعد ىدفًا عسكريًا مبررًا، مما مف ا
، وما ُيثبت صورية التحقيؽ في جريمة أطفاؿ عائمة بكر؛ أف  2015دفعو إلغالؽ الممؼ في حزيراف 

قة التي وقعت بيا الجريمة فريؽ مركز حماية قد وثؽ تمؾ الجريمة جيدًا ، ولدينا فيديوىات تثبت أف المنط
ليست منطقة عسكرية إنما ىي منطقة سياحية تقع وسط مجموعة مف الفنادؽ والمقاىي ، ولدينا فيديوىات 
وصور تثبت أف األطفاؿ وقت استيدافيـ كانوا يمعبوف في المنطقة، ولـ يكف حوليـ أي عمؿ عسكري 

عسكري اإلسرائيمي ولجاف التحقيؽ اإلسرائيمية يبرر إستيداؼ ذلؾ المكاف، وتجدر اإلشارة أف االدعاء ال
ترفض االطالع عمى تمؾ األدلة في الشكاوى المقدمة ، وحتى لو افترضنا جداًل أف المنطقة عسكرية فإف 
ىذا األمر ال يتيح لالدعاء العسكري اإلسرائيمي إغالؽ ممؼ التحقيؽ، لعدـ مراعاة جنود جيش اإلحتالؿ 

 لمبدأي التمييز والتناسب . 
وبينما تحقؽ النيابة اإلسرائيمية بشكؿ صوري في بعض الجرائـ واالنتياكات المرتكبة مف قبؿ جنودىا، إال 
أنيا ُتغفؿ البتة التحقيؽ مع القادة السياسييف والعسكرييف الذيف قرروا ارتكاب تمؾ الجرائـ، فحسب متابعة 

أعواـ عمى  5ري إسرائيمي ، حتى أنو بعد المركز لـ ُيذكر أنو تـ فتح التحقيؽ مع أي قائد سياسي أو عسك
ارتكاب تمؾ الجرائـ لـ يكشؼ عف إعادة دراسة أو مراجعة لتمؾ القرارات التي أدت إلى مقتؿ األالؼ، 

المسؤوؿ عف  –وىدـ أالؼ البيوت المأىولة بالسكاف، بؿ إف األمر المستغرب أف النائب العاـ العسكري 
فسو الشخص الذي كاف منوط بو تقديـ المشورة القانونية لمجيش ىو ن –إدارة التحقيقات داخؿ الجيش 

، فأي تحقيؽ ياترى سيكوف فعاؿ وجدي في 2014اإلسرائيمي قبؿ شف اليجمات العدوانية خالؿ عدواف 
 ظؿ إيكاؿ التحقيؽ بالجرائـ لمشخص الذي كاف يقدـ المشورة القانونية لقادة الجيش !

اإلحتالؿ اإلسرائيمي في التحقيؽ بالجرائـ المرتكبة تمثؿ عقبى ى سمطات لدإف اإلجراءات القانونية المتبعة 
كبرى تمنع وصوؿ الضحايا لمعدالة ؛ كوف أف نظاـ التحقيؽ لدى جيش اإلحتالؿ؛ يعتمد عمى روايات 
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الجنود أنفسيـ، فبداًل مف فتح تحقيؽ محايد في االنتياكات المرتكبة، يعتمد جيش اإلحتالؿ عمى جمسات 
  عف العمميات، يطمقوا عمييا تسمية مضممة ب " تحقيقات العمميات " أو " التحقيقات الميدانية " ،  استجواب

كما أف مكتب المدعي العاـ العسكري اإلسرائيمي، يرفض غالبًا الشكاوى المقدمة مف خالؿ تقديـ تبريرات 
المدعي العسكري يرفض غامضة ، كما أف الشفافية في نظاـ التحقيؽ المتوفر منعدمة؛ كوف أف مكتب 

 لقوانيفيفتقر  "اإلسرائيمي "التشريعكشؼ المعمومات المتعمقة بأي قضية أو شكوى ،  إضافة إلى أف 
اإلسرائيمي عمى أي مواد قانونية، لدى سطات االحتالؿ  خاصة بجرائـ الحرب ، وال يحتوي القانوف الجنائي
 ية عمى انتياكات القانوف الدولي . تحمؿ المسؤولية الجنائية لمقيادات العسكرية والسياس

 والوثائؽ البيانات في بقوةاإلسرائيمية ما زالت الى اليوـ تدافع  سمطات االحتالؿورغـ ما سبؽ، إال أف 
 لممعايير تستجيب المحتممة الحرب جرائـ في لمتحقيؽ اإلسرائيمية اآللية أف زعميا عف المنشورة العامة
 المتصمة والمعطيات المزاعـ جميع في التحقيؽ في فعال ينشطوف يمييفاإلسرائ المسؤوليف وأف الدولية،

، وما دفاعيـ المستميت عف ىذا الزعـ  إال لغؿ يد القضاء  الدولي اإلنساني لمقانوف محتممة بانتياكات
 لػ العامة المدعية شرعت، خاصة بعد أف  2014الدولي عف التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة خالؿ عدواف 

 غزة، يشمؿ بما فمسطيف، في محتممة خطيرة جرائـ لوقوع أّولي فحص إجراء في" الدولية الجنائية ةالمحكم"
 . 2014 حزيراف/يونيو 13 حتى

 أي وجود مدى ىي رسميا تحقيقا ستفتح إذا ما لتحديد المدعية فييا ستنظر التي األساسية العوامؿ مفو 
          ُيعرؼ ما بموجب. الدولية الجنائية كمةالمح تدخؿ دوف تحوؿ قد مصداقية ذات وطنية مالحقات

 فييا تكوف التي الحاالت في فقط وتتدخؿ األخير، المالذ محكمة ىي الجنائية المحكمة ،"  التكامؿ بمبدأ "
 أشارت، وقد داخميا حقيقية مالحقات إجراء في –راغبة غير أو – عمى قادرة غير الوطنية السمطات
 2016 األوؿ تشريف/نوفمبر في الصادر المحكمة تقرير في الدولية لجنائيةا لممحكمة العامة المدعية
 المحتممة، الصمة ذات الوطنية اإلجراءات عف معمومات سيقّيـ" مكتبيا أف الجارية األولية التحقيقات بشأف
 ئيةالجنا لممحكمة العامة المدعية تفحص مقبولة، القضية كانت إذا ما لتحديد". واالقتضاء الضرورة حسب
ف جارية، الوطنية اإلجراءات كانت إذا ما الدولية  قادرة حقا السمطات كانت إذا ما كذلؾ، األمر كاف وا 
 أكثر، أو جريمة عمى فعال حوكـ أف لو سبؽ شخص وجود حالة في. والمحاكمة التحقيؽ إجراء في وراغبة

 بصورة المحمية اإلجراءات تجر لـ إذا إال السموؾ، لنفس الشخص ىذا تحاكـ لف الدولية الجنائية فالمحكمة
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 في جرت أو الدولي، القانوف بموجب بيا المعترؼ المحاكمات ألصوؿ وفقا النزاىة أو باالستقالؿ تتسـ
 . "لمعدالة المعني الشخص تقديـ إلى النية مع يتسؽ ال نحو عمى" الظروؼ ىذه

بإجراء تحقيقات نزيية وشفافة في وبناء عمى ما سبؽ؛ يظير بشكؿ واضح عدـ رغبة اإلحتالؿ اإلسرائيمي 
، حتى في الحاالت القميمة التي تـ إجراء تحقيؽ بيا، فإف 2014الجرائـ التي ارتكبيا جنوده خالؿ عدواف 

  جميع اإلجراءات صورية وال قيمة قانونية ليا، األمر الذي يشجع جنود جيش اإلحتالؿ؛ الرتكاب المزيد
ف تحمؿ أي مسؤولية أو فرض أي عقاب عمييـ ، مما ُيمـز مف جرائـ الحرب دوف أي رادع أو خوؼ م

أطراؼ المجتمع الدولي تقديـ حموؿ عممية لردع جنود وقادة اإلحتالؿ اإلسرائيمي ، ومحاكمة المتسببيف 
 .  2014والمتيميف في جرائـ عدواف 

 جنائية الدوليةمما ورد في تقرير مكتب المدعي العاـ لممحكمة ال ويبدي مركز حماية استغرابو الشديد
 الدفاع لقوات العسكري العاـ المحامي أفوالذي ورد بو  2018 لعاـ األولية الدراسة أنشطة حوؿالمنشور 
شارتو ، 2014 عاـ وقعت التي الجرائـ في وتحقيقات تحريات بإجراء قاـ قد اإلسرائيمية  المعمومات أف وا 
التخوؼ يكمف و .  ارتكابيا المزعـ الجرائـ في يالوطن المستوى عمى حققت إسرائيؿ أف تدلؿ لديو المتاحة

 الجرائـ في تحقؽ اسرائيؿ أف لتثبيت العاـ المدعية لدى نية وجود قد تدلؿ عمى المؤشرات في أف تمؾ
مكانية قدرة مف تشؿ وبيذا ، دوري بشكؿ غزة قطاع في المرتكبة  قبؿ مف ومحاكمة تحقيؽ إجراء وا 
 . ( التكامؿ)  ركف النتفاء المحكمة

 2014في جرائم عدوان المحكمة الجنائية الدولية واقع ومجريات تحقيقات ثالثا:  
 
 
 

عمى قطاع غزة، انتياكات جسيمة لمقانوف  2014ارتكب جيش اإلحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عدواف   
وبناء عمى رصد وتوثيؽ  لمغاية،والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، وعمى نطاؽ واسع  اإلنساني،الدولي 

ركز حماية فيمكننا القوؿ أف الجيش اإلسرائيمي قد ارتكب خالؿ عدوانو جرائـ ضد اإلنسانية ، وجرائـ م
 حرب، والجريمتيف مف الجرائـ الدولية الفظيعة التي تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

ي االنتياكات الجسيمة والمؤسسات الحقوقية األخرى، التحقيؽ ف حماية،أعواـ، طالب مركز  5وعمى مدار 
، ومالحقة المسؤوليف عف تمؾ االنتياكات، 2014لجيش اإلحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عدوانو عمى غزة عاـ 

إال أف المدعية العامة لممحكمة حتى اليوـ لـ تستجب لتمؾ المطالبات ولـ تقـ بفتح تحقيؽ جدي في 
 االنتياكات.
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 : جنائية الدوليةطين مع المحكمة اللعالقة فمس خمفية تاريخية -1
 العدؿ وزير أودع غزة، قطاع عمى اإلسرائيمي العدواف انتياء عقب ،(ـ 2009) عاـ مف يناير شير في 

 الجرائـ في تحقيؽ إجراء خاللو، مف وطمب لممحكمة، العاـ المدعي مكتب لدى رسمياً  إعالناً  الفمسطيني
 رفض العاـ المدعي مكتب أف إال غزة، اعقط في اإلسرائيمية" المصبوب الرصاص" عممية أثناء المرتكبة
 .الدولي القانوف وفؽ دولة ليست فمسطيف أف بحجة الفمسطيني الطمب

 مراقب بصفة تتمتع عضو غير دولة وضع الفمسطينية السمطة نالت ،(2012) عاـ مف نوفمبر شير في 
 .آنذاؾ المحكمة إلى االنضماـ بطمب الفمسطينية السمطة تتقدـ لـ ذلؾ ومع المتحدة، األمـ لدى

 السمطة في العدؿ وزير بعث غزة، قطاع عمى االسرائيمي العدواف وأثناء ،(2014) يوليو 25 في 
 عاـ بالغ أساس عمى تحقيؽ بفتح يطالبو العاـ المدعي مكتب إلى رسالة العاـ والنائب الفمسطينية

 ووزير الحكومة ورئيس دولةال رئيس"  بأف الطمب عمى أجابت لممحكمة العامة المدعية أف إال ،(2009)
 الجنائية المحكمة الختصاص االمتثاؿ عمى فمسطيف موافقة عف باإلعالف المخولوف ىـ فقط، الخارجية
  .الدولية

 لدى جديداً  إعالناً  الخارجية وزارة عبر فمسطيف أودعت ،(ـ 2015) عاـ مف يناير شير األوؿ  في 
 13 تاريخ إلى يعود رجعي بأثر المحكمة باختصاص فيو قبمت ،3 الفقرة 13 المادة بموجب المحكمة

 عاـ غزة قطاع عمى العدواف في المرتكبة الجرائـ في التحقيؽ مف المحكمة تتمكف لكي ،(ـ2014) يونيو
 فمسطيف وأصبحت روما، نظاـ إلى االنضماـ وثائؽ بإيداع الوقت بنفس السمطة قامت كما ،(ـ 2014)

  (.ـ2015) بريؿا مف األوؿ بتاريخ بالمحكمة عضواً 
 الجنائية المحكمة إلى انضماميا وثيقة مف نسخة بإيداع دولة فمسطيف قامت ـ( 2015) يناير 2 في 

 معاىدة إيداع جية بصفتيا المتحدة، لألمـ العاـ األميف وقاـ ،المتحدة لألمـ العامة األمانة لدى الدولية
  .رسمياً  الوثيقة بقبوؿ المحكمة،

 ستصبح فمسطيف أف إلى يشير إخطاراً  األميف العاـ لألمـ المتحدة درأصـ(  2015) يناير 6 في  
  ًالمحكمة في 123 رقـ العضو يجعميا مما نيساف،/أبريؿ مف األوؿ في المحكمة في طرؼ دولة رسميا.  
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 اإلعالف أساس عمى أولية دراسة في َشرع أنو العاـ المدعي مكتب أعمف ،(ـ2015) يناير 16 في 
 إذا لما المدعية تتوصؿ التمييدي، الفحص عممية أثناء، و روما ميثاؽ مف( 12) دةالما بموجب الصادر
 . المقدمة أو عمنا المتوفرة المعمومات عمى بناء استوفيت، قد رسمي تحقيؽ فتح استحقاؽ معايير كانت

  اـ المدعية الع لمكتب معمومات المالكي رياض الفمسطيني الخارجية وزير قدــ(  2015حزيراف )  25في
 30و آب/أغسطس 3 في إضافية معمومات فمسطيف قدمتو . تحقيقيا في لمساعدتيا " بنسودا "

 2016 آذار/مارس 19 في فمسطينييف مسؤوليف االدعاء بمكتب عامموف قابؿ كما. األوؿ تشريف/أكتوبر
 الفمسطينية الحكومية غير المنظمات بعض قدمت كذلؾو . إخبارية تقارير بحسب باألردف، عماف في

 ، ومف تمؾ المنظمات مركز حماية لحقوؽ اإلنساف. المحكمة مدعية لتنظرىا معمومات
 الجنائية المحكمة في العامة المدعية لمكتب إحالة فمسطيف دولة قدمت( 2018) مايو 22 تاريخ في 

     . فمسطيف في الحالة بشأف الدولية
  المحكمة قمـ الدولية الجنائية لممحكمة األولى التمييدية الدائرة ( أمرت 2018يوليو )  13في تاريخ 

 فمسطيف .  في الوضع مف المتضررة المجتمعات لصالح والتواصؿ اإلعالـ ألنشطة نظاـ بإنشاء
 

  العام:أنشطة الدراسة األولية التي يجريها مكتب المدعي  

قرار  ـ، 2015ر يناي 16الذي اتخذتو المدعية العاـ في  فمسطيف،يعد قرار إجراء دراسة أولية لموضع في 
الذي خمؼ أالؼ  2014ميـ نحو منع إفالت القادة والجنود اإلسرائيميف مف العقاب بسبب عدواف 

  المرتكبة.في حاؿ ألحؽ ىذا القرار بفتح تحقيؽ جدي في االنتياكات والجرائـ  الضحايا،
 تقبؿ التي إلعالناتا تسمـ بعد متبعة كسياسة أولية دراسة بفتح دائماً لممحكمة  العاـ المدعية وتقوـ

 العالـ، حوؿ دوؿ أوضاع في أخرى أولية دراسات ثماني المحكمة مدعية وتجري، المحكمة اختصاص
 .ونيجيريا وكولومبيا وجورجيا أوكرانيا بينيا

 أفيغدورإسرائيؿ عمى لساف وزير خارجيتيا أنداؾ "  األولية، أعمنتوبعد إعالف المدعية عف فتح الدراسة 
 قرار يديف بياناً  األمريكية الخارجية وأصدرت"  .المحكمة مع حكومتو تعاوف بعدـ سيوصي وإن" " ليبرماف
 .المدعية
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منو عمى " يشرع  53بموجب نظاـ روما الذي نصت المادة  الدراسة األوليةوتقوـ المدعية العامة بإجراء 
ـ وجود أساس معقوؿ لمباشرة المدعي العاـ في التحقيؽ0 بعد تقييـ المعمومات المتاحة لو0 ما لـ يقرر عد

 أولي بتقييـ ةالعام المدعية مكتب يقـو األولية الدراسة خالؿ مفو "  إجراء بموجب ىذا النظاـ األساسي
 مكتب ويقوـ ال، أـ المحكمة اختصاص نطاؽ في تقع كونيا مف لمتحقؽ ويصنفيا تمقاىا، التي لممعمومات
 كما المزعومة، الجرائـ في عدمو مف المحكمة اختصاص بمسألة المتصمة القضايا بدراسة العاـ المدعي

 المزعومة، الجرائـ خطورة مدى العامة المدعية التي تدرس بيا القضية مقبولية بمسألة يتعمؽ ما دراسة يتـ
 كما الوطني، القضاء أماـ نظرت قد القضية تكوف ال اف يتعيف بموجبيا والتي التكامؿ مسألة تدرس كما
 أال العاـ لممدعي فيجوز" العدالة مصالح"  عمى وبناء العدالة، مصالح إلى النظر وليةاأل المرحمة في يتـ

 يخدـ لف تحقيؽ إجراء بأف لالعتقاد تدعو جوىرية أسباباً  فييا ترى التي الحاالت في التحقيؽ يباشر
  .العدالة مصالح

 المدعية أف يعني مما ، يةبالدراسة األول يتعمؽ فيما األساسي روما نظاـحسب  مدة محددة  يوجد الو 
 مكتب جيود عمى ذلؾ ويعتمد أعواـ، لعدة تستمر أف الممكف ومف محدد، نيائي موعد ليا ليس العامة
والمدعية العامة لممحكمة تجري دراسة أولية فيما يتعمؽ بالحالة  2015العاـ ، فمنذ عاـ  المدعي

عمى الحاالت األخرى ، فعمى ما يبدو أف ، وبناء  2014الفمسطينية والجرائـ المرتكبة خالؿ عدواف 
                المدعية العامة تحتاج وقت أطوؿ مف ذلؾ بكثير إلنياء الدراسة األولية التي تقوـ بيا ،

، وفي كولومبيا  2019وأنيتيا عاـ  2007ففي أفغانستاف بدأت المدعية العامة دراستيا األولية عاـ 
، وما زاؿ 2010، وفي نيجيريا منذ  2009، وفي غينيا منذ  2004يخضع الوضع لمدراسة األولية منذ 

الفحص في تمؾ الدوؿ مستمر حتى اليـو ، وىذا ما يعطي انطباع أف الدراسة االولية التي تجرييا المدعية 
العامة فيما يتعمؽ بالحالة في فمسطيف ستستمر أعوامًا أطوؿ ، األمر الذي مف شأنو أف يقوض مصداقية 

 قد التحقيقات بدء في التأخير مف المزيد أف حيف فيعية العامة في نظر المجتمع الفمسطيني ، مكتب المد
 الذاكرة فإف المثاؿ سبيؿ عمى، فصعوبة أكثر العدالة تحقيؽ تجعؿ عديدة عممية مشكالت إلى يؤدي

 تتمؼ أف ويمكف يتوفوف، أو ويختفوف لمكاف، مكاف مف الشيود ويتنقؿ الزمف، مرور مع ُتطمس البشرية
وبيذا اإلطار نوصي بأف يسعى مكتب المدعية العامة لممحكمة إلى المضي  .والوثائؽ المادية األدلة وتُفقد

بأسرع ما يمكنو إلنياء مرحمة الدراسة األولية ، مع تقديرنا الزدحاـ جدوؿ األعماؿ لدى مكتب المدعية 
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 إلسقاط السعي وفي الفمسطينية، لحالةا في العاـ ، إال اف يجب أف ال يتسبب  في تأخير فتح تحقيؽ
 نيؿ لضماف لممحكمة الدعـ تصعيد الدولية الجنائية المحكمة أعضاء الدوؿ عمى، و العقاب مف اإلفالت
 .  المستحؽ لالىتماـ المدعية فتحتيا التي التمييدي الفحص ممفات جميع

 وتمر الدراسة األولية بأربعة مراحؿ، وىذه المراحؿ ىي : 
  التقييـ األولي؛ وقد استكمؿ مكتب المدعي العاـ ىذه المرحمة فيما يخص الحالة  ولى:األ المرحمة

 وفي ىذه المرحمة يجمع المكتب المعمومات ويصنفيا.   فمسطيف،في 
 :رسمية،وىي تمثؿ إطالؽ الدراسة األولية ومباشرتيا بصورة  اإلختصاص؛دراسة  المرحمة الثانية 

عي العاـ القضايا المتصمة باالختصاص، ويحدد في تمؾ وفي ىذه المرحمة يدرس مكتب المد
  المحكمة.المرحمة مدى خضوع االنتياكات والجرائـ ضمف نطاؽ اختصاص 

  دراسة المقبولية؛ وفي ىذه المرحمة يدرس المدعي العاـ ما يتعمؽ باستيفاء  الثالثة:المرحمة
 التكامؿ،س ما يتعمؽ بمبدأ حيث يدر  روما،( مف ميثاؽ 17المعايير التي تنص عمييا المادة )

 . وخطورة الجرائـ المرتكبة
 العدالة.: التقرير بشأف مصمحة المرحمة الرابعة  

 لعاـ األولية الدراسة أنشطة حوؿالمنشور  ىاتقرير وذكرت المدعية العامة لممحكمة الجنائية الدولية في  
بالغًا فيما يتعمؽ  125تمقت أكثر مف  ، " أف الدراسة األولية ما زالت في المرحمة الثانية، وأنيا 2018

، وأف مكتبيا يواصؿ النظر في المذكرات والمعمومات المتاحة 2014حزيراف  13بالحالة في فمسطيف منذ 
بشأف المسائؿ المتصمة بممارسة المحكمة الختصاصيا اإلقميمي والشخصي في فمسطيف، وفيما يتعمؽ 

عامة أنيا تركز في دراستيا عمى بعض الحوادث المبمغ ذكرت المدعية ال 2014بالعدواف عمى غزة عاـ 
عنيا مف بيف أالؼ الحاالت التي وثقيا مكتبيا سابقا، وأف مكتبيا إختار الحوادث الخطيرة جدا عمى 
المدنييف والتي تتوفر بشأنيا مجموعة مف المصادر والمعمومات الكافية، وذكر التقرير أف مكتب المدعية 

يـ المسائؿ القانونية الالزمة لتقرير إف كاف أساس معقوؿ لمشروع في إجراء تحقيؽ أحرز تقدـ كبير في تقي
 .مف عدمو ، وأف الدراسة األولية ما زالت مستمرة
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 .رابعا: الرؤية القانونية
 اإلسرائيمية الجرائـ في تحقيؽ سيجري كاف إف يعمف األولية، الدراسة مف العاـ المدعي انتياء بعد    

 .الممؼ ويغمؽ التحقيؽ، إجراء سيرفض أـ ،2014خالؿ عدواف  بةالمرتك
 المحكمة،وبعد انتياء الدراسة االولية، ستحدد المدعية العامة كيؼ تتعامؿ مع الحالة الفمسطينية داخؿ 

ووجود إعالف صادر عف دولة فمسطيف بموجب الفقرة  فمسطيف،خاصة في ظؿ وجود إحالة مف قبؿ دولة 
 يونيو/ 13 تاريخ مف بدءاً  المحكمة، اختصاص فمسطيف قبمت قد(، والذي بموجبو 12ة )الثالثة مف الماد

 الحرب بجرائـ التحقيؽ العاـ المدعي يستطيع حتى رجعي بأثر اإلعالف فمسطيف وضعت وقد ،2014
  :2014 عاـ غزة عمى العدواف في المرتكبة

I. أنو عمى( 12) المادة مف الثالثة لفقرةا بموجب الصادر اإلعالف معاممة العاـ المدعية قررت حاؿ في 
ففي ىذه الحالة يجب عمى المدعية العامة أخذ الموافقة مف الدائرة التمييدية  اإلحالة، عف منفصؿ

 وفي حاؿ رفضت  والقبوؿ،ويكوف لمدائرة التمييدية الخيار بيف الرفض  التحقيؽ،لممحكمة قبؿ مباشرة 
ع المدعية العاـ تقديـ طمب جديد لمدائرة التمييدية يحتوي عمى الدائرة التمييدية إجراء تحقيؽ، فتستطي

 العامة المدعية طمب باإلجماعوالجدير بالذكر أف الدائرة التمييدية رفضت مؤخرًا  جديدة.وقائع وأدلة 
 ضد المرتكبة والجرائـ الحرب جرائـ في تحقيؽ فتح ،2017 الثاني تشريف/نوفمبر في بنسودة فاتو

  .أفغانستاف في الوحشي المسمح النزاع خالؿ اإلنسانية
II.  موافقة يمـز فال إحالة،واعتبرت اإلعالف بمثابة  اإلحالة،في حاؿ قررت المدعية العاـ التعامؿ مع 

 عنيا صدر صحفي بياف في العامة المدعية عميو أكدت ما وىذا التحقيؽ، إلجراء التمييدية الدائرة
  .تُبرر المحالة الحالة أف أخيراً  قررتُ  إذا ذلؾ، ومع التحقيؽ، بدء إلى تمقائيا تؤدي ال اإلحالة"  سابقا

III. النظاـ يتطمب ال اإلحالة، ليذه نتيجة األساسي، النظاـ في الواردة لممعايير وفقا تحقيؽ إجراء 
 ."التحقيؽ في الشروع أجؿ مف لممحكمة التمييدية الدائرة مف اإلذف العاـ المدعي يطمب أف األساسي

IV. العاـ أف تقرر مف تمقاء نفسيا عدـ فتح تحقيؽ، وفي حاؿ قررت عدـ فتح التحقيؽ  تستطيع المدعية
في حالة معينة، فبإمكاف الدولة تقديـ مستندات وأدلة أخرى إلقناعيا بإعادة فتح دراسة أولية مرة أخرى 

 -" لويس مورينو 2006حيث قرر المدعي العاـ لممحكمة عاـ ، وىذا ما حدث في الحالة العراقية؛ 
أوكامبو، عدـ فتح تحقيؽ رسمي قائاًل أنو رغـ وجود سند معقوؿ لالعتقاد بارتكاب جرائـ حرب، فميس 
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عددىا كافيًا لدفع المحكمة الجنائية الدولية لمتدخؿ، وبعد تمقيو مراسالت أخرى أكثر استفاضة قرر في 
 إعادة فتح الدراسة األولية لمحالة في العراؽ .  2014يناير 

V.  وكاف سبب رفض التحقيؽ  ،2014تحقيؽ فيما يتعمؽ بعدواف  العامة فتحالمدعية في حاؿ رفضت
مستندا إلى اعتبارات مصالح العدالة، فتستطيع فمسطيف أف تقدـ التماس لمدائرة التمييدية مف أجؿ 

أما إف كاف قرار رفض فتح التحقيؽ بسبب المقبولية ففي ىذه الحالة ال  لمقضية،عمؿ مراجعة صارمة 
  بذلؾ.مدائرة التمييدية إال أف تطمب مف المدعي العاـ إعادة النظر دوف أف تأمره يمكف ل

 :الدولية الجنائية المحكمة أمام فمسطين تواجه التيالعقبات  -2
 إلنجاحيا بد ال ،معقدةإف مالحقة اإلحتالؿ اإلسرائيمي أماـ المحكمة الجنائية الدولية بمثابة معركة قانونية 

سالمي عربي جيد مف  مراعاة أي دوف مف مثابر، وجيد كبيرة، ومالية قانونية بقدرات مدعـ موحد، وا 
 ضغط ألي األحواؿ مف حاؿ بأي إخضاعيا يمكف ال الضحايا حقوؽ ألف الكبرى؛ الدوؿ لضغوط
 دوف حائالً  تقؼ التي والتحديات العقبات مف العديد يواجو الفمسطيني الشعب، خصوصا وأف خارجي
 :ياوم الفمسطيني، الشعب بحؽ جرائميـ عف ومدنياً  جنائياً  سرائيمييفاإل المتيميف مالحقة

قراُر إسرائيؿ باالمتناع عف التعاوف مع المحكمة يشكؿ عقبًة جوىريًة إضافية تعرقؿ قدرة المدعي العاـ  -1
عمى إجراء التحقيقات، واختيار حاالت محددة، ومالحقة المجرميف المزعوميف0 ومف الممكف أف ال 

 سمطات االحتالؿ الحاالت الجمية والواضحة مثؿ أنشطة في جاـ إسرائيؿ عف التعاوف، يعرقؿ، إح
المتعمقة  االستيطانية0 ولكنو سوؼ يعرقؿ قدرة المدعي العاـ عمى التحقيؽ في الحاالت األكثر تعقيًدا

عف عرض روايتيا لألحداث، قد يستشعر المدعي  االحتالؿ ، فإذا امتنع 2014بعدواف غزة لعاـ 
تماـ تحقيؽ جنائيا  في االنتياكات المرتكبة .  لعاـ عدـ القدرة عمى إطالؽ وا 
 عيؽتمف شأنو أف واإلسرائيمية لممحكمة الجنائية الدولية والتي األمريكية والتيديدات الضغوطات   -2

 الخارجية حيث أعمف مؤخرًا وزير ،2014الجرائـ الخطيرة المرتكبة خالؿ عدواف  عف المساءلة
 عمى سُيطبؽ التأشيرات منح حظر أف 2019 آذار/مارس 15 في بومبيو ايكؿم األمريكي
 أمريكييف، مواطنيف ضد المحتمؿ المحكمة بتحقيؽ المشاركيف الدولية الجنائية المحكمة موظفي

المتحدة،  لمواليات حميفة دوؿ مواطني ضد الدولية الجنائية المحكمة تحقيقات لمنع ُيستخدـ وقد
 ويقصد )إسرائيؿ(. 
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 المادة ىذه أعطت إذ لممحكمة؛ األساسي النظاـ مف( 16) المادة في ورد ما المعيقات مف أبرز -3
 المتحدة، األمـ ميثاؽ مف السابع الفصؿ بموجب المحكمة، مف يطمب أف في الحؽ األمف لمجمس

 عشر اثني لمدة المقاضاة أو التحقيؽ في المضي تواصؿ ال أف أو المحاكمة في تبدأ ال" بأف
 المحكمة تستطيع ال عميو، وبناءً . نفسيا بالشروط الطمب ىذا تجديد لممجمس يجوز 0 كما"شيراً 
 مف مساوية لمدة لمتجديد قابمة شيراً ( 12) لفترة ذلؾ تجميد بؿ مقاضاة، أو شكوى أيّ  في السير
 .األمف مجمس قبؿ

 الخالصة:
وفتح الدراسة األولية مف قبؿ قمـ  مرور خمس أعواـ عمى عدواف قوات االحتالؿ عمى غزة،أعواـ  بعد     

 في التحقيؽ في قدما المضي الدولية الجنائيةالعاـ لممحكمة  مدعيةال عمىالمحكمة الجنائية الدولية، بات 
ومالحقة المجرميف الحقيقييف، وانصاؼ الضحايا. وفي ضوء  ،ارتكبتيا قوات االحتالؿ االسرائيمي الجرائـ
 ذلؾ:

 .واألطفاؿ النساء مف 2014 عدواف خالؿ الضحايا نصؼ مف ثرأك حسب رصد مركز حماية فإف -1
 التي الجرائـ في وشفافة نزيية تحقيقات بإجراءوجدية  رغبة ال تبدي سمطات االحتالؿ االسرائيمي -2

  جميع فإف بيا، تحقيؽ إجراء تـ التي القميمة الحاالت في حتى ،2014 عدواف خالؿ جنوده ارتكبيا
  .ليا قانونية قيمة وال صوريةتحقيقاتيا كانت  -3
أخذت وقتا طويال، ومف المتوقع أف  الجنائية لممحكمة العامة المدعية تجرييا التي االولية الدراسة -4

  عمييا.في حاؿ استمر مكتب المدعية العامة بالعمؿ عمى نفس الوتيرة التي يعمؿ  تطوؿ أكثر
 اإلسرائيمية. الجرائـ في تحقيؽال فتح برفض التمييدية الدائرة تقوـ بػأف كبيرة مف تخوفات يوجد -5
 بد ال معقدة، قانونية معركة بمثابة الدولية الجنائية المحكمة أماـ اإلسرائيمي اإلحتالؿ مالحقة -6

سالمي عربي جيد مف إلنجاحيا  .كبيرة ومالية قانونية بقدرات مدعـ موحد، وا 
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 :يطالب المركز بالتالي وفي ضوء ذلك 
 قطاع ذلؾ في بما المحتمة، الفمسطينية األراضي في الفمسطينييف يفلممدني الحماية توفيرضرورة   -1

  .يومي بشكؿ اإلنساف لحقوؽ وانتياكيا الدولي لمقانوف اإلسرائيمية االنتياكات تواصؿ ظؿ في غزة،
 والتعويض، العدالة في االحتالؿ قوات انتياكات ضحايا حقوؽ لضماف الدولية المحاسبة أدوات تفعيؿ -2

 .بيا أمروا ومف يا،يمرتكب ومعاقبة
 يشمؿ بما بحقوقيـ التمتع مف الفمسطينييف وتمكيفلألراضي الفمسطينية،  االحتالؿ إنياءالعمؿ عمى  -3

 .المصير تقرير في كشعب األساسي حقيـ
مكتب المدعية العامة لممحكمة الجنائية الدولية بأسرع ما يمكنو إلنياء مرحمة الدراسة األولية،  قياـ -4

  .2014ونزيو في االنتياكات االسرائيمية خالؿ عدواف وفتح تحقيؽ جدي 

 انتهى
 

 مركز محاية حلقوق اإلنسان
 .م08/07/2019                                                                  

 
 

 

 


